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Quest = hledačka v Hořicích

Stanislava Najmanová

Mé první setkání s questingem proběhlo v květnu 2014. Dostala jsem pozvání do pracovní skupiny Hořičáků, 

jejichž úkolem bylo vytvořit první hořický „quest“. Tehdy jsem toto slovo, které se do češtiny překládá jako 

hledačka, slyšela poprvé. V pozvánce naší informační schůzky stálo, že nás čeká celodenní procházka Hořicemi s 

výkladem historičky Oldřišky Tomíčkové a s lektorkou questingu Blaženou Huškovou. V květnu jsou Hořice 

vždycky nejkrásnější! Město i chlumy, které jej obklopují, jsou poseté stovkami třešní, vzduch voní, všude klid, jen 

občas potkáte nějakého pejskaře s jeho čtyřnohým přítelem. Díky této představě nešla nabídka odmítnout, i když 

jsem již tehdy věděla, že k tvorbě questu nestačí jen být milovníkem procházek a cest za pokladem, ale zároveň je 

dobré mít kdesi v sobě „básnické střevo“. A o jeho existenci ve svém těle jsem nebyla úplně přesvědčena. Teprve 

později jsem zjistila, že k vytvoření hledačky je dále potřebné: 

• mít dobře naladěné spolupracovníky,

• mít chuť hledat, přemýšlet, objevovat, sdílet a tvořit,

• umět se zastavit,

• umět nakreslit mapu (stačí, když to zvládne jeden ze skupiny),

• naslouchat příběhům,

• podívat se hlouběji,

• vnímat atmosféru místa,

• dobře ukrýt poklad.

Hořický quest jsme tvořili tři dny. První byl věnován procházce, zbývající dva jsme společně připravovali quest. 

Nebylo to snadné, ale o to větší byla naše radost z každého povedeného verše, který v sobě obsahoval důležitou 

informaci, zajímavost nebo indicii k vyplnění tajenky a nalezení pokladu. Že jsme se u toho společně i pořádně 

nasmáli, bylo příjemným bonusem zmiňované těžké práce. Dle nadšení spolutvůrců si troufám říci, že práce na 

questu bavila nejen mne, ale opravdu všechny zúčastněné, a na výsledek jsme náležitě hrdí. První hořický quest 

nazvaný Proč bychom se netěšili naleznete na: http://infocentrum.horice.org/tipy-na-vylet/questing-patracky-

mestem.

Mé setkání s questem přineslo své ovoce i do knihovnické práce. Jednu docela jednoduchou hledačku jsme s 

kolegyněmi připravily na Noc s Andersenem. Děti ji zdolávaly s chutí a nadšením.

Nyní už asi chápete, proč se seminář Klubu dětských knihoven SKIP 08 Východní Čechy věnovaný questu konal 

právě v naší knihovně. Po dohodě se členkami klubu a jeho předsedkyní Martou Staníkovou jsme se rozhodly o 

lektorování požádat paní Blaženu Huškovou, zakladatelku a nadšenou propagátorku questu v Čechách. Sešli 

jsme se v úterý 10. ledna 2016. Semináři o questingu předcházelo krátké jednání klubka, které bylo věnováno 

přípravě květnového soutěžního klání projektu My všichni jsme Východočeši. Uspořádání soutěže se ujala 

knihovna v Přelouči. Následoval šestihodinový seminář, v němž se nám paní Hušková snažila předat vše 

podstatné, bez čeho se neobejde tvorba dobré hledačky. I v tom krátkém čase jsme snad společně stihli 

porozumět principům tvoření questu, jeden kraťoučký jsme si v prostorách knihovny prošli a trošku jsme i 

veršovali. Díky fotografiím a vyprávění lektorky jsme měli možnost nahlédnout do některých zdařilých questů. Na 

konkrétních příkladech nám paní Hušková ukazovala, jak je důležité vybrat dobré téma hledačky, dopřát si 

dostatek času na její tvorbu, najít vhodné místo pro ukrytí pokladu a domýšlet detaily. Mnohdy zdánlivé maličkosti 



rozhodují o tom, jestli se hledačka stane radostnou cestou s malou odměnou v cíli, nebo jestli se na této cestě 

návštěvník ztratí v záplavě špatných, nepřesných nebo nesprávně formulovaných informací. Proto nikdy nesmíte 

pustit hledačku do světa, pokud ji neotestují dobrovolníci. Za zdařilou hledačkou je vždy kus poctivě odvedené 

práce, která přináší radost tvůrcům i hledačům, kteří se po ní vydají. Nevěříte? Přečtěte si knížku Blaženy 

Huškové Questing s podtitulem Tvoříme hledačky pro lidi a s lidmi nebo navštivte www.questing.cz a pusťte se do 

práce. Jedině tak můžete poznat pravdivost mých slov.

Kontakt na autorku: najmanova@knihovna.horice.org

Web knihovny: http://knihovna.horice.org

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


